
Przenieśmy się wyobraźnią do starożyt-
ności. Brązownik przygotowuje stop miedzi 
i cyny do przetopu. Może wybrać do niego 
formę zrobioną z gliny bądź piasku. Może tak-
że skorzystać z metody wosku traconego. Wy-
biera tym razem glinę. Rzemieślnik szykuje też 
narzędzie - dajmy na to głowicę siekiery - któ-
re będzie wzornikiem dla następnych wytwo-
rów. Umieszcza je w glinianej formie tak, aby odcisnął się kształt. 

Jego pomocnik rozpalił już palenisko. Uszykował też tygiel, 
w którym będzie się topił brąz. Miechem tłoczy powietrze, iskry 
lecą spod pokrywy. Mistrz co jakiś czas każe doglądać topiącego 
się brązu. Odlewem zajmie się już sam. Ostrożnie chwyta szczyp-
cami rozgrzany do czerwoności tygiel i wlewa metal o tempera-
turze ponad 1.100 stopni Celsjusza do formy. Niewykorzystany 
brąz przelewa do naczynia z wodą - dzięki temu będzie można go 
ponownie przetopić, a ważne jest by na dnie tygla nic nie zostało. 

Tak samo funkcjonuje warsztat Zbigniewa Dolskiego w Bisku-
pinie, zlokalizowany w pierwszym pomieszczeniu chaty na półwy-
spie od strony jeziora. Miech obsługuje Piotr Mendla, paleniska 
i topiącego się brązu dogląda Wawrzyniec Żurowski. 

- Po wydobyciu odlewu z formy trzeba będzie odciąć kana-
ły dolotowe, a następnie wygładzić narzędzie - mówi pan Waw-
rzyniec. - Brąz jest bardzo odporny na ścieranie, więc jego ob-
róbka jest bardzo czasochłonna.

 - Festyn się zmienia, ale stałe jest zainteresowanie naszymi 
odlewami - dodaje Zbigniew Dolski. Cały czas opowiada publicz-
ności o swojej pracy, ze swadą dorzucając różne anegdoty. Fachow-
ca aż chce się słuchać. 

Przygotował już dziś brązowe odlewy niewielkiego młota 
Thora oraz brzytwy. Później będzie prezentował jeszcze prze-
top srebra.
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W chacie na półwyspie

Ponadczasowy brąz
Brązowe odlewy Zbigniewa Dolskiego od lat cieszą się w Biskupinie 
wielkim powodzeniem. Tłumy cisną się w chacie brązownika w osa-
dzie na półwyspie, przyglądając się pracy mistrza i jego pomocników.

Pomyślałby kto, że może być coś bardziej interesującego małych pasjonatów bitew z tarczą i mieczem w ręku, aniżeli 
walka średniowiecznych wojów? I miałby rację, bo po jednym z ostatnich starć na polu bitwy biskupińskiego festynu 
naprzeciw, wydawałoby się, groźnej armii stanęły wcale nie mniej groźne dzieci. Dalszego ciągu zdarzeń nietrudno się 
domyślić. Aczkolwiek... Maluchy wydały wojenny okrzyk i zaatakowały wojów... butami. To akurat przetrwać zdoła-
li. Ale zmasowane natarcie maluchów skutecznie wojów zdołało powalić. Jak będzie dzisiaj? fot. Maciej Tyrakowski

Iskierki
t Pani nauczycielka mówi do idącej z nią grupy: - Tu zaraz sobie 
kupię - chłopcy - pomoc dydaktyczną.                     (st)
t Tata mówi do dzieci: - Na pewno coś kupimy, ale najpierw 
wszystko obejrzymy.                     (st)
t- Ojciec mówi do synka: - Obejrzymy parowozy i wagoniki, ale 
kolejką chyba nie pojedziemy.                      (st)
t Największy błąd - zabrać do Biskupina kartę zamiast gotówki.  
       (dk)
t - Prawdziwy kulturysta nie je miodu, tylko pszczoły - powie-
dział jeden z rekonstruktorów, przechodzący obok stanowiska 
z piekącymi się podpłomykami, odpowiadając na komentarz o rze-
komej kaloryczności produktu polanego miodem.    (az)

Zbigniew Dolski i Wawrzyniec Żurowski podczas przetopu brązu     fot. Agnieszka Zawisza


